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 تعاليبسمه
 امنیت یک نیاز عمومی( مقدمه( 

  

است و پیش  و فرهنگي امنیت سنگ زیربناي حیات فردي و اجتماعي. یک نیاز عمومى و از تمایالت انسانى است 1«امنیت»  

ها اناز شئون اصلي و انتظار نخست انسامنیت  2شود.رفاه و ارتقاي مادي و معنوي محسوب ميرط هرگونه توسعه، رشــد، ش

کارشناسان بررسي مورد توجه و ، امام علي)ع(از منظر  است که یكي از ابعاد امنیت ملي، امنیت فرهنگي. تسا هااز حكومت

 در بحث امنیت فرهنگي. استها و آداب و رسوم و هویت ملي ها و ارزشحفظ سنتبه معناي امنیت فرهنگي . بوده است

  قابل واکاوي و ارائه گزارش است. در دیدگاه امام علي)ع( شناسي آن هاي ایجاد امنیت فرهنگي در جامعه و آسیبزمینه

 

 و آرامش مردم  امنیت  

ـریح ميحضرت در جمالتي کوتاه اما دقیق،  ـ ـد و جایگاه حكومت را تش ـ ـي از وظایف اصلي حكومت، فرماین ـ به عنوان یك

جز براي خدا نیســـت، در حاكي که مردم به زمامداري نیک یا بد  زمامداري،»: شـــمرندبرقراري امنیت و آرامش مردم را برمي

ــایه حكومت، به کار خود مشــــــ و  ونیازمند ـــ مند شوند، و مردم در استقرار حكومت زندگي کافران بهره ند تا مؤمنان در سـ

ها امن و امان، توان مبارزه کرد. جادهگردد و به کمک آن با دشــمنان ميآوري مياكما  جمــعبه وســیله حكومت، بیت. کنند

  3«.دست بدکاران، در امان مي باشند شــود. نیكــوکاران در رفاه و ازو حق ضعیفان از نیرومندان گرفته مي

  4* امنیت در قانون اساسی

 .حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»دوم: اصل بیست و 

 «.کارهای استقرار امنیّت ملی بر شمرده استتشکیل شورای عالی امنیت ملی به عنوان یکی از راه»: اصل یکصد و هفتاد و ششم

                                                           
خوفي، امن، معناي بي ي امنیت در ك ت بهواژهك ت نامه دهخدا:   را آرامش نفس و از بین رفتن ترس دانسته است. «مناَ»  راغب اصفهاني اصل کلمه - 1

امنیت به معناي وجود احساس رضایت و اطمینان خاطر نزد دوكت مردان و شهروندان است.  .شدن، در امان بودن، آرامش و آسودگي است ایمني، ایمن

هاي فرهنگي حیاتي جامعه و فرد( از )ارزش« اكف»دستیابي به وضعیتي که »امنیت فرهنگي عبارت است از:  -اي. بر اساس تلقي سازه( 1378)افتخاري، 

کما (  )توسعه و پیشرفت فرهنگي در مسیر رسیدن به« ج»و خارجي( مصون )و محفوظ( باشد تا به  -د دوكت یا افرا -)داخلي « ب»آسیب، تعرض و تهدید

زایي، فصلنامه علمي علي اص ر نصیري، نجف كک، "آزادي فرهنگي متعاكي"و  "امنیت فرهنگي متعاكي")مباني مناسبات «.  (باشد "ج"برسد )یا در وضعیت 

 (1397، تابستان 21ماره سا  ششم، شپژوهشي سیاست متعاكیه، 

 . 8/9/1391، کریم دوكتي، پرتا  جامع علوم انساني، «امنیت اجتماعي از منظر امیراكمومنین امام علي)ع(» - 2

 . 40اكبالغه، خطبه نهج - 3

 . 1379، 48شماره حسن كنگرودي، پایگاه اطالع رساني حوزه،  ،«ع( و امنیت ملي)امام علي» - 4
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به  14و  12، 9، 7، 6، 5، 1ایران متذکر شده است که تحقق بندهای اصل سّوم، شانزده هدف برای دولت جمهوری اسالمی 

 .استقرار امنیّت وابسته است

 .اصل بیست و یکم پنج وظیفه برای دولت جمهوری اسالمی ایران بیان شده است که بند اول آن منوط به برقراری امنیت است

شمرده است که تمامی این راهکارها به استقرار امنیّت متّکی در اصل چهل و سوم برای تحقق استقالل اقتصادی نه راهکار بر 

 .و وابسته است
 

 * مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایند: 
 

ی شئون زندگی امنیت یک ضرورت برای انسان است. در دوران عبادت، در دوران سازندگی، در دوران در همه»

 1«.محتاج امنیّت استتجارت، هر فعّالیّتی که انسان بخواهد بکند، 

 

 2از دیدگاه امام علی)ع( انواع امنیت  

 بندی کرد: تقسیم زیرگانه 9توان به انواع امنیت از دیدگاه امام علی )ع( را می

 اجتماعیامنیت  فرهنگیامنیت  خانوادگیامنیت 

 امنیت قضایی سیاسیامنیت  اقتصادیامنیت 

 امنیت معنوی امنیت دفاعی امنیت مرزی

 

در اصل دهم قانون اساسي جمهوري . اي آن استاساس تشكیل جامعه و یكي از ارکان پایهخانواده  امنیت خانوادگی: ( 1

ـت:  ـ ـت، همه قوانین و »اسالمي ایران نیز با همین عنایت، آمده اس ـ از آنجا که خانواده، واحد بنیادي جامعه اسالمي اس

ستواري روابط  هاي مربوط، باید در جهتمقررات و برنامه ریزي ست آن و ا سداري از قدا شكیل خانواده، پا سان کردن ت آ

 . هر فرد بدون تعلق به خانواده، هویت روشن و مشخصي در جامعه ندارد«. خانوادگي بر پایه حقوق و اخالق اسالمي باشد

                                                           
  .1376 ،معظم رهبري به مناسبت گرامیداشت هفته نیروي انتظامي از بیانات مقام - 1
  .1385، 34، پرتا  جامع علوم انساني، شماره «سیماي امنیت در نهج اكبالغه، علي اکبري معلم» - 2
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 کنند: را چنین ترسیم مي خانواده ایمنو  حقوق و وظایف متقابل اعضاي خانوادهع( )علي امام خانواده ایمن: ویژگی *

همانا فرزند را بر پدر، و پدر را بر » 1«.و جهاد زن، نیكو شوهرداري است نماز موجب نزدیكي هر پارســایي به خداست»

خدا از پــدر اطاعت کند. و حق فرزند  مانيفرزند حقي است: حق پدر بر فرزند این اســت که فرزند در همه چیز جز نافر

به علي)ع( در سفارش حضرت   2«.نهد؛ خوب تربیتش کند؛ و او را قرآن بیاموزد فرزند که نام نیكو بر بر پدر آن اســت

گونه که اگر آســیبي به تو رسد، و تو را دیدم که پاره تنم، بلكه همه جان مني، آن» فرمایند: فرزندشان امام حسن)ع( مي

اي زندگي مرا گرفته است. پس کار تو را کار خود شــمردم و نامهبه من رســیده است، و اگر مرگ به ســراغ تو آید، 

چنین نگرشي نسبت به رابطه   3«.رهنمون باشد، حا  من زنده باشم یا نباشم هاي زندگيرا در سختي وبرایت نوشــتم، تا ت

 امنیت جامعه مفید باشد.     براي امنیت و ســالمت کامل آن باشد و متعاقب آن تضمین کنندهتواند بین اعضاي خانواده، مي

 جامعه براي برقــراري امنیت فرهنگــي و هاي مثبت و منفي اســتفرهنگ هر جامعه داراي ویژگي  امنیت فرهنگی: ( 2

هر . هاي مثبت، تقویت و گســترش یابند و عوامل منفي، حذف شوند یا حداقل کاهش پیدا کنندالزم اســت ویژگي

هاي مخــرب در مقابــل تهاجم فرهنگباید فرهنــگ جامعه . اش توجه خاصي داردامنیت فرهنگياي نســبت به جامعه

امام علي)ع( در بخشــي از . و در این مســیر، پایبندي به اصو  پذیرفته شده فرهنگي الزم است مصون سازي شود؛

اســتقامت!  نگري! و استقامت!ري! آیندهنگــعمل صاكح! عمل صاكح! ســپس آینده»: فرمایشــات خود چنین فرموده اند

براي هرکدام از شــما عاقبت و پایان مهلتي تعیین شــده، با نیكوکاري . پرهیزکاري!  !گاه بردباري! بردباري! و پرهیزکاريآن

اي نتیجهبه آنجا برســید. همانــا پرچم هدایتي براي شــما برافراشتند، با آن هدایت شوید، و براي اسالم نیز هدف و 

 اكهي را ادا کنید که وظایف شــما را آشــكارا بیان کردهاســت، به آن دسترســي پیدا کنید، و با انجام واجبات، حقوق

پس مواظب باشید که اخالق نیكو را درهم نشــكنید و به رفتار ناپسند مبد  نسازید. زبان و د  را هماهنــگ » «.است

اندازد. به خدا سوگند، کند؛ زیرا همانا این زبان ســرکش، صاحب خود را به هالکت ميکنید. مرد باید زبانش را حفظ 

در این کالم حضرت، .  4«.پرهیزکاري را ندیدم که تقوا براي او سودمند باشد، مگر آن که زبان خویش را حفظ کرده بود

و پرهیز از بیان نابجا یا ناصواب به شمار  برخى از اصو  امنیت فرهنگي ـ از قبیل توجه به عمــل مطابق با اعتقاد صحیح

 . شودآمده است که اكتزام به آنها موجب برقراري و حفظ امنیت فرهنگي مي

                                                           
 . 136اكبالغه، حكمت نهج - 1

 .399اكبالغه، حكمت نهج - 2

 .31اكبالغه، نامه نهج - 3

  .176نهج اكبالغه، خطبه  - 4
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ویژه حقوق و آزادي فرهنگي  حقوق و آزادي افراد اجتماع، به یكي از موضوعات مهم امنیت فرهنگي، * آزادی فرهنگی:

اي گونه از دیدگاه اسالم محترم است، بنابراین، آزادي فرهنگي افراد نباید بهها آنان است. از آنجاکه آزادي فرهنگي انسان

مرج فرهنگي و  و ، به هرجمطلق خطر بیندازد؛ زیرا داشتن آزادي فرهنگي باشد که آزادي فرهنگي دیگر افراد جامعه را به

بنده دیگري »فرمایند: )ع( ميمنین عليامیراكمؤفرهنگي در جامعه منجر خواهد شد. از بین رفتن اصل آزادي  در نهایت به

در حاكي که خداوند انسان را آزاد آفریده است، شایسته نیست که . « .خداوند تو را آزاد آفریده است که مباش و حا  آن

دیگري درآورد، بلكه باید خود را بیابد و با شناخت خود و کماالتش،  )دروني و بیروني( یک فرد آزاده خود را در اسارت

آزادي فرهنگي فرد در اسالم تا جایي پذیرفته شده است که با مصاكح وي به اعتقاد کارشناسان  1حیات خود را سامان دهد.

 2.اش سازگاري داشته باشددر راستاي شكوفایي استعدادهاي دروني

ترین نوع امنیت در جامعه امنیت اجتماعي، نخستین گام در حفظ امنیت جامعه و به یک معنا، گســترده  :اجتماعیامنیت  ( 3

منیــت اجتماعــي و مبارزه با دشــمنان مــردم ا هاي حكومت اســالمي را برقراريامــام علي)ع( یكي از ویژگي. است

درگیري ما براي به دســت آوردن قــدرت، حكومت، دنیا و شــهرت داني که جنگ و خدایا تــو مي» فرمایند: دانند. و ميمي

هاي تو اصالح را ظاهر کنیم، هاي حق و دینت را به جایگاه خویش بازگردانیم، و در سرزمینخواســتیم نشانهنبود، بلكه مي

هماهنگي » 3«.بار دیگر اجرا گرددات در امــن و امان زندگي کننــد و قوانین و مقررات فراموش شده تو تا بندگان ســتمدیده

کــس که از بــرادرش اطمینان اي مردم! آن» 4«. هاي آنان استدر اخالق و رســوم مردم، ایمن ماندن از دشــمني و کینه

پس مســلمان » 5«.و اســتقامت در دین و درســتي راه و رســم را ســراغ دارد، باید به گفتــه مردم درباره او گــوش ندهد

 6«. کسي اســت که مسلمانان از زبان و دســت او آزاري نبیننــد، مگر آنجا که حق باشــد

گیرد و بدون اینكه مردم بخواهند به اســتقال  منیت اقتصادي جامعه با تالش و باور جمعي شــكل ميا :امنیت اقتصادی  ( 4

آوري دهند در جمعکارگزاران جمع آوري ماكیات دســتور ميایشــان به . شــودو امنیت اقتصادي دست یابند، محقق نمي

یكى 7.انواع ماكیات نظیر زکات و جزیه، رعایت انصاف را در برخورد با مردم داشته باشند و به اموا  بیت اكما  دست درازي نكنند

قتصادى است. جامعه اسالمى از نكات مهــم در دیدگاه اقتصادى امام على)ع(، توجه به رابطه امنیت اقتصادى و استقال  ا

تواند به امنیت آرامش باید اســتقال  اقتصادى داشته باشد تا به امنیت اقتصادى دست یابد و جامعه محتاج و وابسته نمى

 8. بخشى برســد که از تعرض دشــمنان مصون نگــه دارد

گویند، حرف نزنید، پادشاهان سرکش سخن ميپس با من چنان که با فرمایند: مي حضرت در جمالتي :امنیت سیاسی  (5

گیرند دوري نجویید، و با ظاهرســازي با من رفتار نكنید، و گمان مبرید اگر هاي خشــمگین کناره ميو چنان که از آدم

                                                           
زایي، فصلنامه علمي پژوهشي سیاست متعاكیه، سا  ، علي اص ر نصیري، نجف كک"آزادي فرهنگي متعاكي"و  "امنیت فرهنگي متعاكي"مباني مناسبات  - 1

 1397، تابستان 21ششم، شماره 

 .8/9/1391 ، کریم دوكتي، پرتا  جامع علوم انساني،«امنیت اجتماعي از منظر امیراكمومنین امام علي)ع(» - 2

 .  31نهج اكبالغه، خطبه  - 3

  .401نهج اكبالغه، حكمت  - 4

  . 141نهج اكبالغه، خطبه  - 5

 . 167نهج اكبالغه، خطبه  - 6

  .51نهج اكبالغه، نامه  - 7

 آمده است.  بــاره در عهدنامه معروف به ماكک اشــترهــاي مفصلي نیز در همینتوصیه - 8
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حقي به من پیشــنهاد دهید بر من گران آید، یا در پي بزرگ نشــان دادن خویشم؛ زیرا کسي که شنیدن حق یا عرضه 

كى از نكات مهم در موضوع امنیت ی 1.تر خواهد بودن عداكت بر او مشكل باشد، عمل کردن به آن براي او دشوارشــد

 هاي عمومياطالعات به معناي رشد آگاهي 2سیاســى، مقوكه اطالعات چــه در بعد تخصصي و چه در بعد عمومي اســت.

مــام علي)ع( در ا. امنیت ملي است که از نقش آن نباید غافل شــدو پیشرفت علمي، از ابزار مهم در راه تأمین و برقراري 

شود: حزم و دوراندیشي در کارها، پیگیري اوضــاع و شــخص عاقل با چهار خصلت شناخته مي»فرمایند: این باره مي

هاي دشــمن هرکس به موقع خود را از حیله» 3«.خوردن و م رور نشــدن، و حفظ و صیانت اســرارامــور، کم فریب

 4«. حفظ نكند، تأسف او در هنگام تاخت و تاز دشمن نفعي نخواهد داشت

هیچ ترین ایشــان به حق است که بيز منظــر امام علي)ع(، بهترین بنــدگان خدا، قضاوت کنندها :امنیت قضایی  (6

ماكک اشتر که براي فرمانداري مصر اعزام در نامه طوالني امام علي)ع( به  5.پروایي، تنها خدا را در قضاوت در نظر گیرد

 شمارند.هاي مفصلي در انتخاب قاضي برميشده بود، آن حضرت توصیه

تایش پروردگار؛ جهاد در راه خدا، دري از درهاي بهشــت پس از سـ»فرمایند: آن حضرت مى :مرزی و دفاعی امنیت  ( 7

اســت. جهاد، كباس تقوا، زره محكم و سپر مطمئن خداوند  اســت، که خدا آن را به روي دوســتان مخصوص خود گشوده

پاهیان بــه فرمان خدا، پناهگاه پس سـ»: فرماینددانســته، مي مرزهاي مردمحافظان ســربازان را امــام على)ع(   6«.است.

  7«. هاي تحقق امنیت کشورند، زینت و وقار زمامداران، شــكوه دین و راهمردماســتوار 

ـان را بسان دژ مستحكمي ميا :امنیت معنوی ( 8 ـمت حق تعاكي است. منیت معنوي، روح انسـ سازد که جهت آن به سـ

سان موجودي کما  شود. امام على)ع( مياز وساوس نفساني  و مصونگرا جو و حقیقتبا برخوردارى از این نوع امنیت، ان

  8«.مقدارندخدا در جانشان بزرگ و دیگران کوچک »فرمایند: مى

  کالم آخر : 

ـــت. امنیت فرهنگي از جایگاه ویژهدر بین انواع امنیت،    ـــلبم براي  امنیت فرهنگي بهاي برخوردار اس مثابه یک حق مس

ست؛ وجود ضروري امنیت فرهنگي در جامعه  شهروندان ا صل  ستبه عنوان یک ا سالم ا سالم آزادي . مورد تأیید ا در ا

سو بر آزادي دین اسالم از یکپذیرفته شده نیست؛  (كیبراكیستي سكوالریستيغربي )و آزادگي فرهنگي  نابهنجارفرهنگي 

ـــه، آزادي بیان( به)فرهنگي  ـــانعنوان یكي از حقوق طبیعي و فطري همه آزادي عقیده و اندیش ها تأکید دارد؛ از ي انس

ــوي ــبت به حق اكهيتهدید ننبود ) دیگر نیز بر حفظ امنیت فرهنگي در جامعه س در  9. کندحقوق جامعه( تأکید ميو  س
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ــت)ع( امام عليکالم  ــالم به آن بها داده اس ــت. یعني امنیت همه جانبه ؛امنیتي را که اس ــفارش اس امام  مورد تاکید و س

به این معرفي کرده و آنها را به مســلمانان را ي فرهنگي عوامل اســتحاكه و اســتقرار و دوام امنیت فرهنگي عواملعلي)ع( 

ــالمي امام علي)ع(اند. وجه دادهمهم ت ــفارش و ميمردم با  هماهنگي بهدهند و از كجاجت پرهیز مي جامعه اس  فرمایند: س

هماهنگي با اخالق، آداب و » 1«.آمیز با مردم را ترک نمایدهاي كجاجتکه به آبروي خویش عالقه دارد، باید بحثهر»

  2«.امنیت استي رسوم مردم در موارد مشروع مایه
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